Voordelen voor de gebruiker
De B-SX4/SX5 biedt de gebruiker tal van voordelen:

Kenmerken

●

Model

B-SX4

Technologie

B-SX5

Thermisch transfer / thermisch direct

Printkop

Edge type

Resolutie
Printbreedte

12,05 dots/mm (306 dpi)

Maximum 104 mm

Maximum 127,5 mm

Maximum 1.498 mm

Printsnelheid
Lintspaarfunctie
Interfaces

●

●

Max. 254 mm/sec (10 ips)

Max. 203.2 mm/sec (8 ips)

Optie

Standaard

●

2 seriële poorten, bi-directionele parallelle poort,
Expansion I/0*,PCMCIA I/F**, 10/100 Interne LAN I/F**,
USB**

Barcodetypes

2D Codes

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128,
NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC,
KIX-code, RSS14
Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417

Lettertypes

Opties

Bitmap font (21 types), Outline font (7 types),
Writable characters (132 types),
Optional TrueType fonts (20 types)**
Zwaaimesmodule, draaimes, afpelmodule &
ontwikkelaar***, lintspaarfunctie, ingebouwd LAN bord,
Expansion I/O***, 2-slot-PCMCIA I/F bord, RFID kit

Afmetingen
Gewicht

●

8 dots/mm (203 dpi)

Printlengte

●

een verhoogde efficiëntie en productiviteit dankzij de
hoge printsnelheden
tijdswinst en een minimum aan opleiding dankzij het
snelle en eenvoudige gebruik
verlaagde productieonderbreking en verhoogde
productiviteit dankzij de hoge betrouwbaarheid
minimale herstellingskosten en maximale return on
investment over de totale levensduur
perfecte leesbaarheid van etiketten en barcodes dankzij
de ingebouwde afdruktechnologie voor hoge kwaliteit
geleverd met BarTender UltraLite etikettering software

B-SX4 & B-SX5
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B-SX4 & B-SX5

291 mm (B) x 460 mm (D) x 308 mm (H)
18 kg
(zonder media en lint)

19 kg
(zonder media en lint)

* Optie voor de B-SX4, ** Optioneel, *** Standaard op de B-SX5
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TOSHIBA TEC biedt barcodeprinters van wereldklasse aan, dankzij meer dan 20 jaar
ervaring. De B-SX4 en B-SX5 thermisch transfer / thermisch direct industriële printers
zijn innovatief en betrouwbaar. De RFID-versie van de B-SX reeks is gebouwd met

Uw TOSHIBA TEC dealer:
Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken
en/of geregistreerde
handelsmerken van de
respectievelijke eigenaars.
Alle kenmerken en specificaties beschreven in deze
brochure kunnen zonder
voorafgaande mededeling
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het oog op de toekomst en brengt barcodeprinten naar een hoger niveau. Deze printers
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zijn berekend op het zware werk en vinden toepassing in verschillende industrietakken chemie, productie, farmaceutica, textiel, elektronica en telecom.

H i g h

E n d

H i g h

Q u a l i t y

I n d u s t r i a l

P r i n t e r s

B-SX4 & B-SX5

-SX

Als u op zoek bent naar een
flexibele industriële printer,
dan vormen deze modellen de
beste keuze omwille van hun
verhoogd gebruiksgemak en de
zeer lage TCO.

▲ UHF RFID antenne

Mogelijke toepassingen
● Productie
● Automobielindustrie
● Chemie
● Farmaceutica
● Textiel

●

●

● Elektronica
● Telecommunicatie
● Voedingssector

●

● Kleinhandel

Snelheid

● Transport en logistiek

Een hoge afdruksnelheid is uiteraard
standaard. Maar de algemene doorvoer wordt verhoogd door de snelle
32-bit RISC CPU (SH-3 88 MHz), de
8/16 MB DRAM beeldbuffer, en het
4 MB flashgeheugen voor grotere
opslag van data en programma’s.

● Gezondheidszorg
● Nutsbedrijven
● Overheid

Gebruiksvriendelijk

RFID

Door het nieuwe ruime openingsmechanisme zijn printkop, platen,
papierpad en sensoren makkelijk

Snel, betrouwbaar, eenvoudig en compatibel
aan een lagere “total cost of ownership” (TCO)
toegankelijk. Bij de printer hoort een
CD-ROM met de gebruikershandleiding in verschillende talen, technische
handleidingen (programmeren, toebehoren, etc.), de BarTender UltraLite
label printing software en de Windows
drivers – allemaal om het de gebruiker
makkelijk te maken.

Hoge afdrukkwaliteit
TOSHIBA’s eigen printkoppen –
203 dpi op de B-SX4 en 306 dpi op de
B-SX5 – maken deze printers tot unieke
toestellen in de markt. Deze printkoppen maken de volgende innovaties
mogelijk: ultranauwkeurige temperatuurscontrole in 7 stappen, een nieuw
hyperverwarmingsmechanisme en een
verbeterde alpha beschermlaag.
De uitstekende zuiverheid van de printkoppen wordt nog versterkt door de
nieuwe lineaire torsiecontrole van het
TOSHIBA TEC dubbele-lint motorsysteem.

De on-the-fly lintspaarfunctie (optie
op de B-SX4) zorgt dat u kunt besparen op linten zonder de verwerkingscapaciteit in gevaar te brengen.
Ook de levensduur van de printkoppen
is verlengd (100 km).

Betrouwbaarheid
De robuuste stalen behuizing en het
krachtige binnenmechanisme maken
van de B-SX4 en B-SX5 verbluffend
betrouwbare printers. De technologische
vooruitgang van deze printers staat voor
meer prestaties en meer functionaliteit
aan een competitieve prijs.

Volledige compatibiliteit
Software en toebehoren zijn compatibel
met de vorige TOSHIBA TEC modellen –
de B-X printerreeksen geproduceerd
onder het merk TEC.

Geavanceerde functies
Internet, E-mail, FTP, XML, RFID
en BCI.
Deze geavanceerde functies bieden
vele voordelen, waaronder:
● printen op afstand
● besparen op software-integratie
dankzij standaard gegevensuitwisseling via XML
● installeren en updaten van etiketformaten op afstand (web print spooling)
● efficiënte berichtgeving over fouten en
andere gebeurtenissen
● technische bijstand op afstand
● gegevens aanpassen en verwerken
met behulp van de BCI.

Basic Command
Interpreter
Met de krachtige Basic-taal kan het BCIprogramma de inkomende gegevens
verwerken om etiketten te genereren.

Hierdoor kan de printer aan bestaande
systemen gekoppeld worden zonder
kosten voor aanpassingen aan de software. De BCI kan ook communiceren
met externe apparaten, zodat systemen
met een andere technologie toch eenvoudig kunnen geïntegreerd worden.

Eenvoudige aansluiting
De B-SX4/SX5 printers beschikken
over een reeks interfaceopties:

Standaard

Optie

1 externe RS232C poort
1 interne RS232C poort
voor RFID

Expansion I/O

ECP parallelle poort
(Centronics)

USB v1.1 poort
Ingebouwd LAN-bord 10/100 Base
2-slots PCMCIA interface bord
Draadloze LAN 802.11b kaart
RFID-technologie

RFID-technologie vervult de steeds
groeiende behoeften van supply chain
management. Gegevens, tekst,
barcodes en afbeeldingen kunnen nog
steeds op de vertrouwde manier
afgedrukt worden op de etiketten,
maar tegelijkertijd wordt aanvullende
informatie opgeslagen op radiofrequente
IC’s, klaar om te lezen of aan te passen
naar wens. Deze printers beschouwen
de toegevoegde RFID-gegevens eigenlijk als gewoon een extra barcode.
De gebruiker of programmeur heeft dan
ook geen RFID-kennis nodig. Verstuur
gewoon de gegevens als onderdeel van
een etiketformaat, en de printer doet
de rest.
HF 13,56 MHz
Dankzij de optionele B-9704-H1-QP
kan de printer chips coderen tegen
13,56 MHz. Ondersteunde chips zijn op
dit moment C210, C220, C240, C270
(I-Code), Tag-It en ISO15693. ISO18000
type 3 zullen binnenkort toegevoegd
worden.
UHF 869,5 MHz
Dankzij de optionele B-9704-U1-QP
kan de printer chips coderen tegen
869,5 MHz. Ondersteunde chips zijn op
dit moment EPC Class0, Class1 en
ISO-18000-6-B. EPC Class 0+, GEN2
zijn binnenkort beschikbaar.

